
       Ražotāja vārdā parakstījis: 

 
 

 

 

 

 
1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: 

Termiski noblīvējams asfalta jumta segums pamata slāņiem 
NEXLER Premium 29 

(PYE PV180 S29) 
(2022/ 1) 

2. Plānotais pielietojums vai pielietojumi: 
 

a)  jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz uguni  
b) jumtu hidroizolācija  
c)  jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz iekšējo uguni 
d) izstrādājumi ēku pazemes daļu hidroizolācijai, kas 

jāpakļauj ugunsizturības testam  
(Tips A un T) 

e) izstrādājumi ēku pazemes daļu hidroizolācijai (Tips A un T) 
 

3. Ražotājs: 
 
IZOHAN Sp. z o.o. 
Lužicka iela 2, 81-963 Gdinia, Polija 
tālr., fakss: +48 58 781 45 85  
e-pasts: info@izohan.eu 
 
4. Ekspluatācijas īpašību noturības vērtēšanas un pārbaudes sistēmas: 
 
sistēma 2+ - b, e pielietošanas diapazonā 
sistēma 3 -  a, c un d pielietošanas diapazonā 
 
5. Harmonizētais standarts 
 
x) EN 13707:2004+A2:2009  
Y) EN 13969:2004, kā arī EN 13969:2004/A1:2006   
 
Pilnvarotā iestāde vai iestādes: 
 
1434,Polijas Pētniecības un Sertifikācijas Centrs A.S.,  
 
1488,  Būvniecības Tehnikas Institūts 
 

 

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

 
 
 

Pamatīpašības 

 
 
 

Ekspluatācijas 
īpašības 

Harmonizētā 
tehniskā 

specifikācija 
saskaņā ar 

Deklarācijas 
5.punktu 

Izturība pret ārējo uguni Broof (t1), Broof (t2) 
Broof (t3) 

x 

Reakcija uz uguni Klase E x, y 

Hermētiskums ≥ 10 kPa  
(metode A) 
≥ 60 kPa  
(metode A) 

x 
 
y 

Izturība uz stiepi: 
- garenvirzienā 
- pagarinājums 
 
-šķērsvirzienā 
-pagarinājums 

 
850±200, N/50mm 
(45 ± 15) % 
 
600±200, N/50mm 
(45 ± 15) % 
 

x, y  

Izturība pret sakņu 
cauraugšanu 

vērtība nav noteikta 
x 

Izturība pret  statisko 
slodzi 

vērtība nav not. x 

≥ 15 kg (met.  B) y 

Izturība pret triecieniem vērtība nav not. x 

≥ 700 mm  
(metode A) 

y 

Izturība pret pārraušanu 
-garenvirzienā 
-šķērsvirzienā 

 
300 ± 100 N 
300 ± 100 N 

 
x, y 

Savienojuma izturība 
-noraušana 
-uz cērpi 

 
vērtība nav not. 

 
x, x 

-garenvirz. pārklājums 
-šķērsvirz. pārklājums 

600 ± 200 N/50 mm 
800 ± 200 N/50 mm 

 

Noturība: 
-izturība pēc mākslīgas 
vecināšanas/ degradācijas, 
hermētiskums   
-  izturība pret ķīmikāl. 

vērtība nav not. 
 

x 

≥ 60 kPa  
(metode A) 
sask. ar piel. A 

 
 
y 

Lokanība ≤ - 20°C x 

Lokanība zemā 
temperatūrā 

≤ - 20 °C y 

Bīstamas sastāvdaļas vērtība nav noteikta x, y 

Iepriekš norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto  īpašību 
kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs. 

 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
NR. 135-CPR-2022 

mailto:info@izohan.eu

